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‘Streams of Consciousness’

het concept stream of consciousness vindt zijn oorsprong in zowel de psychologie 

als de literatuur en dook op rond 1900. het refereert aan een manier van denken, in 

het bijzonder aan de vaak onlogische en grillige toestand van het mentale landschap 

van een persoon waarin reflecties, observaties, herinneringen en gedachtes als een 

onafgebroken stroom worden ervaren. mentale en zintuiglijke processen lopen 

daarbij door elkaar heen, duiken op en en verdwijnen weer. De zomertentoonstel-

ling in Drawing Centre Diepenheim ‘Streams of Consciousness’ verkent hoe dit 

concept zich verhoudt tot hedendaagse tekenkunst, artistieke werkprocessen en 

onze huidige maatschappij.

tegenwoordig zou het concept op de mentale staat van onze maatschappij van 

toepassing kunnen zijn. we leven immers in een tijdperk waarin onze zintuigen dage-

lijks worden blootgesteld aan een oneindige stroom van indrukken en informatie. 

Diverse bewustzijnsstromen komen bij ons binnen. middels beeld, muziek en tekst 

worden ze vaak letterlijk op onze schermen gestreamd. Onze zintuigen hebben meer 

informatie te verwerken dan ooit tevoren.

Openingstijden
wo t/m zo van 11.00 tot 17.00 uur; 
april t/m oktober 11.00 tot 17.00 uur

In het Gazebo van Diepenheim 
aan de Oude Goorseweg

MONOMET 

een kunstwerk van Lucas Lenglet

Kijk op
www.kunstvereniging.nl

Het kunstwerk staat bovenop het pompgemaal 
van het Waterschap Vechtstromen en biedt de 
gelegenheid om het ontwerp van het Gazebo van 
Urbain Mulkers vanaf hoogte te bekijken.
MONOMET is geheel uit staal gemaakt, het is 
een mono-metalen volume. 
De titel verwijst ook naar een monoliet, een op 
zichzelf staande steen met een rituele betekenis 
zoals een menhir of een dolmen.

Kunstvereniging Diepenheim:

‘Hiding in plain sight’

Kristina Benjocki – Alexandra Duvekot – 
Giuseppe Licari – Ruchama Noorda – 
Semiconductor

Stefan Kasper – Erwin Keustermans – William Ludwig Lutgens – 
Riette Wanders – Joyce ter Weele – Bente Wilms 



Stefan Kasper  (1 t/m 14)
Stefan Kasper maakte speciaal voor de tentoonstelling 
een installatie waarin hij tekeningen en objecten met 
elkaar combineert. Het zijn werken waarin waarheid 
en fictie elkaar kruisen. De tekeningen zijn samen--
gesteld uit verschillende stukken papier, letterlijk 
aaneengeplakt krijgt het werk een collageachtig 
karakter. Samen vormen de vellen papier een werk; 
zoals de gedachten van de maker worden samen-
gevoegd in een verhaal. Sporen van het uitgummen, 
vegen, snijden en plakken zijn zichtbaar en tonen het 
groeiproces in de tekeningen. 
Kasper geeft een open blik in een persoonlijk archief 
waarin zijn fascinatie voor clichés, iconografische 
beeldtaal, mystiek, geweld, het menselijk lichaam, 
dieren, het absurde alledaagse, truttigheid en idiotie 
zijn verzameld en zich veelal uiten door het 
uitbeelden van de sukkelige mens.

Stefan Kasper (1984 NL) studeerde af aan de 
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Onlangs 
had hij een solotentoonstelling bij Galerie Bart, 
Amsterdam. Zijn tekeningen zijn onder andere 
opgenomen in de collectie van het Teylers Museum, 
Haarlem. Stefan Kasper woont en werkt in Haarlem.

william Ludwig Lutgens  (15 t/m 33)
De werken van William Ludwig Lutgens hebben een 
dubbele laag, ze zijn tegelijkertijd humoristisch en 
donker van aard en hebben veelal een maatschappij-
kritische noot. Voor de tentoonstelling maakte 
Lutgens een tekeningen-installatie waarin het plastic 
rietje centraal staat. De installatie is ontstaan als een 
onderzoek op de muur naar de verschillende thema’s 
rondom dit onderwerp. 
Door ter plekke in Drawing Centre Diepenheim 
te werken konden associaties en relaties via teksten 
en lijnen spontaan stromen tot een gecompliceerd 
web, met uitschieters richting het surreële en 

humoristische. Het geheel geeft een alternatieve kijk 
op de inmiddels zeer veelzijdige en tevens beladen 
betekenis die het rietje heeft gekregen; aan de ene 
kant het symbool voor feestelijkheid, onschuld, 
aan de andere kant als representatie van de plastic 
problematiek.

william Ludwig Lutgens (1991 BE) studeerde in 2017 
af aan de Hogeschool voor Schone Kunsten in Gent. 
Daarvoor behaalde hij een Master of Research in 
Art and Design, en een Master in Illustratie en Grafisch 
Ontwerp aan Sint-Lucas, Antwerpen. Recent won 
Lutgens twee prijzen op het gebied van tekenkunst: 
de Front Line – Lyra prize in de Drawing Room Madrid 
en de Eeckman Art Prize tijdens Art On Paper in Bozar, 
Brussel. Sinds 2016 brengt Lutgens ook ‘Het Geïllus-
treerd Blad’ uit: een ‘politiek incorrecte krant’. 
William Ludwig Lutgens woont en werkt in Antwerpen.

Bente wilms  (34)
maakte een muurtekening in Drawing Centre 
Diepenheim. Het is de signatuur van Wilms om 
site-specific en direct op de muur te werken, naast 
het maken van animaties. Haar werk focust zich 
inhoudelijk op de veranderingen in het dagelijkse 
leven veroorzaakt door digitalisering, internet en 
(social) media en de vervaging die daarmee optreedt 
tussen het publieke en private domein. 
De muurtekening is ontstaan naar aanleiding van 
pogingen om haar gedachtengang vast te leggen. 
Diverse indrukken uit de wereld om haar heen, 
van de fysieke omgeving tot de digitale omgeving; 
en met name de bulk aan foto’s verzameld op haar 
mobiele telefoon, is een inspiratiebron en worden in 
haar tekeningen gecombineerd met flarden van 
herinneringen en spontane associaties. 

Bente wilms (1994 NL) studeerde in 2016 af aan 
de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Haar werk 

is onder meer te zien geweest bij SIGN, Groningen, 
en in De Vishal in Haarlem. Bente Wilms woont en 
werkt in Utrecht.

erwin Keustermans  (35)
Volgens Erwin Keustermans toont het denken zich 
in vormen. In Keustermans’ artistieke praktijk is het 
maken van tekeningen allereerst en voornamelijk een 
mentaal proces. Iedere tekening is een voorlopig 
resultaat daarvan, een stand van zaken. 
Zijn oeuvre vormt een samenhangend en uitdijend 
geheel waarin een onderzoek zichtbaar is naar de 
combinatie van vormelijke ideeën of concepten 
en fysieke wetmatigheden. Via gelaagde stadia, 
van onder meer bewerkingen van mogelijke vormen, 
accumulatie en nevenschikking ontstaat een 
verzameling van modellen van de pictografische 
werkelijkheid. In Drawing Centre Diepenheim maakte 
Keustermans een installatie van tekeningen van 
verschillende formaten en technieken, inclusief 
Ipad-tekeningen.

erwin Keustermans (1960 BE) begon na zijn studies 
Filosofie en Computer Science, ruim 10 jaar geleden 
met het maken van kunst. Zijn werk is tentoongesteld 
op diverse locaties waaronder recent bij Galerie 
Hommes, Rotterdam. Erwin Keustermans woont en 
werkt in Semmerzake, België.

riette wanders  (36 t/m 46 en 50)
Riette Wanders zette een nieuwe stap in haar 
artistieke praktijk met het maken van een monumen-
tale tekening speciaal voor deze tentoonstelling. 
Daarnaast is een combinatie van kleinere nieuwe 
tekeningen te zien. Kenmerkend voor haar werk is 
de abstracte en zeer persoonlijke en energieke 
beeldtaal waarbinnen zij eindeloos weet te variëren 
en combineren. De diepzwarte vormen en lijnen in 
haar houtskooltekeningen zijn veelal geïnspireerd op, 

of zelfs vertalingen van, fragmenten van muziek. 
Door het maken van talloze schetsen ontstaat een 
tekening met een gebalanceerde compositie.
De ene tekening leidt bij Wanders vervolgens tot 
de andere, waarbij ieder werk elkaar versterkt.

riette wanders (1966 NL) heeft meerdere nationale 
en internationale exposities op haar naam staan. 
Solotentoonstellingen vonden onder meer plaats bij 
Francis Boeske Projects, Amsterdam en PS Project 
Space, Amsterdam. Riette Wanders woont en werkt in 
Amsterdam.

Joyce ter weele  (47 t/m 49)
Speciaal voor de tentoonstelling in Drawing Centre 
Diepenheim creëerde Joyce ter Weele een nieuwe 
monumentale tekening op locatie. Haar werken 
doen denken aan figuratieve voorstellingen als 
landschappen of architectuur maar zijn bij nadere 
beschouwing volledig abstract. Centraal in haar 
artistieke praktijk staat het proces. Haar werken 
ontstaan geleidelijk en spontaan op papier door 
onder andere collage en fotografische technieken 
te combineren met diverse verf- en tekenmaterialen. 
In het proces, dat voor Ter Weele is als het aangaan 
van het onbekende, staat het experiment voorop, 
en onderzoekt zij de technische (on)mogelijkheden 
van het materiaal en de relatie die haar werk aangaat 
met de ruimte. 

Joyce ter weele (1988 NL) studeerde in 2015 af aan 
de Academie Minerva in Groningen en won het 
Coba de Groot Stipendium. Haar werk is onder meer 
te zien geweest bij Galerie Hoorn & Reniers, Den Haag 
en Museum Martena in Franeker. Joyce ter Weele 
woont en werkt in Groningen.

Curator: nanette Kraaikamp

als bezoeker wordt je in ‘Streams of Consciousness’ letterlijk meegenomen in de 

wervelende en diverse gedachtestromen van de zes deelnemende kunstenaars. De 

maakprocessen zijn nog voelbaar in de installaties en muurtekeningen. merkbaar is 

hoe tekenen zich in het bijzonder leent om een veelheid aan gedachten, gevoelens of 

ideeën direct naar een beeld te vertalen, waarbij als het ware de hand denkt wat het 

hoofd doet. Door bijvoorbeeld collages, storytelling, het associatief werken zonder 

vooropgezet plan komen gedachtes, beeld-en muziekelementen in het artistieke 

proces op het papier of de muur terecht. 

het levert een eclectisch resultaat op; van een abstracte flow van patronen tot 

cartooneske maatschappijkritische verhalen en van intieme schetsen tot site-specific 

muurtekeningen en installaties.

riette wanders 
Untitled 2018, 240 x 360 cm, 
acrylic paint and Siberian chalk


